
 

 
 
 
     

 
 

 
 

    
 



 

 
 

 
 

ENKA Atletizm Şubesi, ENKA Spor Kulübünün bir parçası olarak; IAAF (Uluslar arası 
Atletizm Federasyonları Birliği) , EAA(Avrupa Atletizm Birliği) ve TAF (Türkiye Atletizm 
Federasyonu ) kuralları çerçevesinde yarışma hedefli atlet yetiştiren bir kurumdur. 
 

Atletizm Şubesi deneyimli Antrenörlerimiz; Dursun TEPEYURT, Bayram PEHLİVAN, 
Feride Sütçü GÜNER, Fatih ŞENER ve Duygu ÇOBAN ile Türkiye’deki eşsiz olan kadrosuyla 
takımımızı başarılara taşımakla görevlidirler. 
 

Atletizm şubemiz geleceğin Türk sporcularına Atletizm sporunu en iyi şekilde 
öğretmek, sevdirmek ve sporcularımızı hayatın bütün zorluklarına göğüs gerecek birey olarak 
yetişmesi, eşsiz başarılara imza atması için kurulmuştur. 
 

 
 

Misyonumuz, Atletizm şubemizde Bölge, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında 
yer alıp bizi başarıyla temsil edecek, Türkiye Rekorlarını kırmayı amaçlayacak ve en büyük 
hedeflerinin Olimpiyatlarda yarışacak sporcuların yetiştirilmesi ve bu başarıların yeni nesile 
aktarılması,  yeni şampiyonlar çıkarmaktır. 
 

 
 

Türk gencini sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi, bir birey olarak hayata atılması, 
başarıyı tadıp, yenilgiyi kabullenmesi ve paylaşmayı öğrenmesini sağlamaktır. 
 

 
 

     “ENKA’NIN BAŞARISI, TÜRKİYE’NİN BAŞARISIDIR.” 
 

 
 

 
 
Atletizm takımımız için Enka Okulları ve pilot okul seçilen okullarımızdan seçmeler 

yapılmaktadır. Atletizm Yaz ve Kış dönemi şeklinde devam etmektedir. Okullarda seçilen 
öğrenciler tekrar antrenörlerimiz gözetimiyle kısa antrenman programına alınıp, durum 
değerlendirilmesinden sonra takıma giren sporcular belirlenir. 
 

 
 
 



 

 
 
ENKA atletleri antrenmanlara, 
Yaz aylarında   ; Yedek tişört, su matarası, şapka. 
Kış aylarında ise  ; Mont, yağmurluk, yedek tişört, yedek çorap getirilecektir. 

Okuldan direk antrenmana katılan sporcularda yanlarına yiyecek getirebilirler. 
 
 

 
 
Bir yıl evvel ENKA’ dan lisanslı olan sporcularımızın: 
3 fotoğraf, TC kimlik numarası ile nüfus cüzdanı fotokopisi, tescil fişi, taahhütname ve 

sağlık raporu getirerek lisanslarını en geç 1 Kasım’a kadar yenilemeleri gerekir.  
Kulübümüze yeni gelen sporcuların, geldikleri kulüpten alınan ilişki kesme 

belgesi(gerekiyorsa bonservis), 4 fotoğraf, TC kimlik no su ile nüfus cüzdanı fotokopisi, tescil 
fişi, taahhütname ve sağlık raporu getirerek yeni ENKA lisanslarını bir an önce çıkartmaları 
gerekir. 
 

 
 Saha içinde satışına izin verilen yiyecek ve içeceklerle, Site içerisinde bulunan Enka 

Cafe de üretim ve dağıtımı yapılan tüm yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan gıda 
zehirlenmeleri, 

 Sporcuların veya 3. kişilerin evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılıncaya kadar veya 
 Spor sitesini terk edene kadar saha içindeki geçen sürelerinde oluşacak hasarlar,  

 Spor Kulübünün ve işletmelerinin kira sözleşmesi ile çalıştırılan servis araçları ile 
sporcuların getirilip, götürülmeleri sırasında ve spor kulüpleri ve organizatörlerin 
düzenlemiş olduğu sportif faaliyetler esnasında oluşabilecek sporcu ve 3. Şahıs 
hasarları,  

 Sportif amaçlı yarışmalar ve geziler esnasında oluşacak sporcu ve 3. şahıs hasarları 
Site sınırları dâhilinde oyun ve spor etkinlikleri esnasında sigortalının hukuki 
sorumluluğundaki haller, teminat altındadır. 
 
 



 

ENKA SPOR KULÜBÜ ATLETİZM ŞUBESİ ANTRENMAN AİDATI KURALLARI 
2014-15 DÖNEMİ 

 
1. Aidat ödemeleri; her ayın 5’ine kadar Merkez Ofis Sekretaryasından gerçekleştirilmelidir.  

 
2. Yıllık ücretin peşin ödenmesi halinde %10, 3 aylık yaz sezonun ücretinin peşin ödenmesi 

halinde %3 indirim yapılır. 
 
3. Sporcularımızın kardeşleri, %10 kardeş indiriminden yararlanır. (İndirim Kardeşlerden 

birine uygulanır.) 
 

4. Mevcut indirimlerimiz haricinde herhangi bir indirim uygulamamız bulunmamaktadır.  
 
5. Yaş Grubu Lig takımlarımızda yer alan ve değerlendirmeler sonucu takım kadrosunda 

alınan sporcularımız aidattan muaftır. 
 

6. Maddi durumu yeterli olmayanlar gelirlerini gösteren belge ve ilgili dilekçeyle birlikte 
Atletizm Baş Antrenörlüğüne başvururlar. Enka Spor Kulübü Genel Müdürlüğünün görüş 
ve onayı doğrultusunda aidat durumları belirlenir. 

 
7. Kayıt için istenen belgeler tamamlanarak şube yetkilisine teslim edilmelidir. (veli 

muafakatı, kimlik fotokopisi, spor yapmasında sakınca olmadığına dair rapor, vb.)  
 

8. Tüm Sporcularımız; Enka Spor Kulübü Sporcularının Uyması Gereken Davranış Kurallarına 
uymakla yükümlüdürler. 

 
9. Uygulama takibinden Atletizm Baş Antrenörü sorumludur. 
 

ENKA SPOR ATLETİZM ŞUBESİ AİDAT TABLOSU 

2014 aidatı (TL) Aylık Toplam 

Kasım –Aralık 7-12 yaş 150 300,00 
Kasım – Aralık 13-17 yaş 200 400,00 

 

2015 aidatı (TL) Aylık Toplam 
Tüm Sezon Antrenman Aidatı (12 Ay / 7-12 yaş) 150 1.800,00 

Tüm Sezon Antrenman Aidatı (12 Ay / 13-17 yaş) 200 2.400,00 

Yaz Sezonu Antrenman Aidatı (Haziran-Ağustos / 3 Ay) (7-17 yaş) 250 750 



 

 

 
 

 
1-Antrenmanlara zamanında gelinmelidir. Sporcuların antrenman saatinden 5 dakika 

evvel sahada hazır olmaları gerekmektedir. 
2-Sporcular 1. 2. 3. Kulvarları boş bırakmaları ancak antrenörlerinin gözetiminde bu 
kulvarlarda antrenman yapabilmeleri, ayrıca alan sporu olan “Disk Atma- Çekiç 
Atma”, “Cirit Atma”, “Gülle Atma” alanlarına KESİNLİKLE GİRİLMEMESİ gerekir. 
3-Antrenman sırasında kullanılan malzemelerin tekrar yerlerine konulmasında özen 

göstermek gerekmektedir. 
4-Antrenman sırasında sporcu velileri saha içersine kesinlikle girip müdahale 

etmemelidir. 
5-Soyunma odalarındaki dolaplar, saç kurutma makineleri ve duşlar tahrip edilmeden 

kullanılmalıdır. 
6-Ayrıca yürüyüş yapan sporcu velilerinin son kulvarı kullanmasına önemle rica 

etmekteyiz. 
 

 
 

 
 

ENKA sporcuları; 
1-İnsani değerlere önem verir, insanlara sevgiyle yaklaşır. 
2-Spor başarısıyla birlikte eğitim ve kültüre de vazgeçilmez değerler olarak önem 
verir. 
3-Başarı ve başarısızlığı kabullenir. 
4-Yönetici, idareci, antrenör ve sporcularla iyi ilişkiler kurar. 
5-Kulüpte mevcut tesis ve birimlerin kurallarına uyar. 
6-Tesis ve malzemeyi korur. 

  7-Bulunduğu çevreyi temiz tutar. 
8-Doping içeren maddeler kullanmaz. 
9-Antrenörlerinin söylediklerini uygular ve antrenman programlarına uyar. 
10-Bütün takım yarışmalarında kulüp eşofmanı, forması vs. giyer. 
11-Sporun dostluk, centilmenlik ve paylaşım olduğunu unutmaz. 
12-Sağlıkla ilgili sorunlarını kulüp doktoruna iletir. Doktorun aldığı tedbirler 
doğrultusunda hareket eder. 



 

 
 

Seri: Müsabakalarda, bir yarışa 8 atletten fazla katılım halinde sporcuların eşit halde 
yarıştırılmasıdır. 
Kulvar: Müsabaka ve antrenmanda, atletlerin sahada belirli alanda iki çizginin 
arasında koşmalarına verilen addır. 
Bayrak yarışı: Her takımdan 4 kişinin katılımıyla gerçekleşir. 
Fodepar: Yarışma başlangıcından hakemin startından önce çıkan sporculara verilen 
uyarı cezasıdır. 


